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Головне завдання, що стоїть перед закладами освіти в ХХІ столітті – 

забезпечити учням умови за короткі терміни засвоювати більше 
інформації, що стає можливим лише при наявності у школярів узагальне-
них методів аналізу і синтезу навчального матеріалу. Важливе місце при 
цьому повинне надаватися методу графічного аналізу, адже вироблення у 
школярів, починаючи з початкової школи, уміннь оперувати графікою 
набуває особливого значення, оновлює зміст освіти, що є питанням сього-
дення. Підтвердженням цього є «Державний стандарт початкової загальної 
освіти», який вказує на те, що в учнів початкових класів мають бути 
сформовані уявлення про окремі геометричні фігури та їх властивості, 
вироблені необхідні графічні уміння конструювати технічні моделі за зраз-
ком, кресленням, ескізом, схемою, словесним описом, власним задумом. 
Такі орієнтири у шкільній практиці дозволили б виконати суспільні вимоги 
до підготовки випускників, які визначені державними документами в 
галузі освіти.  

Важливою умовою успішного оволодіння тим чи іншим навчальним 
матеріалом є співвідношення двох сигнальних систем в учнів. На це вка-
зують роботи В.І. Зикової [6], Н.О. Менчинської [11], П.А. Шеварьова [15] 
та ін., які цей стан визначають такими факторами: типологічне 
співвідношення першої і другої сигнальних систем учня, особливості нав-
чального матеріалу, особливості минулого досвіду школяра, який 
базується на наочних чи словесно-абстрактних компонентах знань.  

У дослідженнях Б.Б. Коссова [8] висувається припущення, що 
порівняльна міцність другосигнальних і першосигнальних умовних 
зв’язків, набутих у процесі навчальної діяльності, у значній мірі 
визначається типологічним співвідношенням першої та другої сигнальних 
систем. Він попереджає, що дію інших факторів у його експерименті було 
послаблено, тому в умовах реального педагогічного процесу типологічний 
фактор може бути замаскованим, але опосередковано відображатися на 
особливостях навчальної діяльності школярів. 

При цьому Н.С. Лейтес [9] виходить з того, що відмінності за 
типологічними властивостями не вказують на ту чи іншу ступінь 
досконалості, а лише на відмінності за своєрідністю нервової діяльності. 
Кожен з полюсів типологічних властивостей (сила – слабість, рухливість – 
інертність) мають як позитивні, так і негативні сторони. Звідси випливає 
висновок, що сила нервової системи, її працездатність – єдина властивість 
продуктивності людини. 

Але, як відомо, між типологічними властивостями і психологічними 
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особливостями немає прямої залежності. Тому неможливим стає просте 
перенесення фізіологічних понять на психологічні властивості. Тобто, 
означуючи властивості нервової системи, не можна з певністю сказати, 
яким же ступенем продуктивності буде характеризуватися людина, адже 
продуктивність її діяльності залежить від знань, умінь та навичок, відно-
шення до праці, уміння організовувати роботу, оскільки ці фактори не ви-
значаються властивостями типу нервової системи. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про недостатню 
розробленість проблеми навчання учнів початкової школи елементам 
графічної грамоти на уроках за нині діючими програмами. 

Метою даної статті є висвітлення сутності, значення та особливостей 
розвиваючих можливостей графічної діяльності молодших школярів. 

У молодшому шкільному віці в учнів утворюються переважно по-
няття про різні класи конкретних предметів. В утворенні цих понять 
суттєву роль відіграє класифікація, у структуру якої входить цілий ряд 
аналітико-синтетичних операцій: порівняння, абстрагування й узагальнен-
ня, розчленування і розширення класів. 

Класифікація є засобом, за допомогою якого в учнів формуються по-
няття про класи предметів на основі вражень, що виникають у дітей 
внаслідок активного відображення реальної дійсності. У ході розвитку 
пізнавальної діяльності розвивається і розумова дія класифікації. 

Шлях розвитку операції класифікація являє собою поступовий 
перехід від чуттєвої її форми до словесно-логічної, а сприяє цьому таке 
навчання, при якому перед учнями систематично ставляться завдання на 
класифікацію – спочатку простих об’єктів, а потім більш складних, з 
різними ознаками і більшими зовнішніми відмінностями. На думку 
Т.В. Косми, «формування уміння розчленовувати поняття класів і 
усвідомлювати співвідношення між класами і підкласами (рід і вигляд) 
роблять більш легким оволодіння операціями включення підкласів у класи 
або розширення понять про класи предметів» [7], а тому таку роботу слід 
проводити з учнями вже з першого року навчання поряд з формуванням у 
них правильних уявлень про предмети, адже школа повинна давати не ли-
ше знання і уміння застосовувати їх на практиці, але й формувати в учнів 
метод активного самостійного засвоєння цих знань. 

Таке активне відношення учнів до пізнаваного предмета можливе 
лише при певному ступені розвитку у них процесів аналізу, синтезу, абст-
ракції і узагальнень, які створюють реальну основу для пізнання об’єкта з 
різних точок зору в залежності від мети. Для успішного засвоєння того чи 
іншого навчального матеріалу, крім попередньо накопичених знань, необ-
хідний певний, вже досягнутий рівень розвитку розумових процесів; але 
сам розвиток їх створюється шляхом формування певних мислительних 
прийомів. Дослідження розумових процесів у галузі навчання, проведені 
під керівництвом Д.Н. Богоявленського, П.Я. Гальперіна, Н.О. Менчинської, 
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С.Л. Рубінштейна., вивчають шляхи формування розумових дій та спря-
мовані на виявлення умов і способів активізації процесу засвоєння знань 
учнями. 

Ознайомлення дітей з просторовими образами у їх взаємовідношенні 
необхідно розпочинати з якомога молодшого віку – ще в дошкільний 
період. Дитячі ігри, вирізування з паперу, складання різних фігурок, побу-
дова з дерев’яних цеглинок, малювання – все це повинно сприяти 
розвиткові просторових уявлень. Особливо важливим він вважав те, щоб 
діти бачили просторові форми в оточуючій їх обстановці і знайомилися 
погідно з їх властивостями. З метою розвитку таких просторових уявлень 
учнів та навчання їх читанню креслень Г.А. Владимирський [1] розробив 
систему вправ, які базувалися на врахуванні психологічних даних, а веду-
чим принципом стало варіювання співвідношення умови задачі та крес-
лення. 

Здійснення читання креслень відбувається в учнів згідно 
індивідуальних особливостей, критеріями яких дослідники виділяють різні 
властивості мислительної діяльності школярів (дослідження Б.Б. Косова 
[8], Н.О. Менчинської [11], А.С. Новомейського [12], Т.П. Терехової [13] 
та ін.) Було доведено, що в одних учнів переважає уміння оперувати кон-
кретними фактами, в інших – здібність до використання узагальнень, у 
третіх – уміння розвинуті в однаковій мірі. В.І. Зиковою були описані фак-
ти, які свідчать про те, що до надмірної опори на креслення при 
розв’язуванні задач удаються учні, які мають труднощі в абстрактних 
міркуваннях при оперуванні поняттями [6]. 

На основі своєї роботи дослідник виділила три стадії формування 
умінь молодших школярів будувати системи складних дій: операційна; 
комплексних дій; і цілісного вирішення практичних завдань. 

Найкращі можливості для цього мають уроки трудового навчання, 
основними завданнями яких в початкових класах є формування у дітей 
уміння самостійного виконання трудових завдань, вирішення елементар-
них технічних задач, складання найпростіших креслень чи графічних зоб-
ражень виробів. Як підтверджують дослідження Е.А. Фарапонової [14], 
А.Р. Гінзбурга [4] та ін., розвиткові самостійності молодших школярів 
сприяють роботи з моделювання виробів, до яких діти виготовляють крес-
лення. Тому необхідно розглянути можливості і доцільність використання 
різних видів креслень на уроках праці в 1–4 класах, поєднання простого 
креслення з різними засобами наочності для забезпечення розвитку мо-
лодших школярів.  

При використанні креслень у трудовій діяльності слід дотримуватися 
ряду вимог: 

1) правильний аналіз креслення повинен забезпечити людині точне 
просторове уявлення предмета, що зображується; 

2) простота виконання необхідних побудов; 
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3) точність графічних рішень на кресленні. 
Розгляду широкого кола питань, пов’язаних з розвитком просторо-

вих уявлень молодших школярів на уроках малювання, математики, ручної 
праці, природознавства, присвячені роботи О.І. Галкіної.  

Можливості використання простих технічних креслень на уроках 
праці у початковій школі вивчалися А.Р. Гінзбургом [4]. Він довів 
доцільність використання креслень на уроках праці у початковій школі, а 
також запропонував послідовність пред’явлення учню інструкційної карт-
ки з кресленням: 

1) на початку уроку давалася картка з комплексним кресленням і за-
критим технічним рисунком моделі; 

2) якщо дитина відчувала труднощі у роботі, то їй давалася картка з 
операційними кресленнями; 

3) якщо вона мала складність у виконанні монтажних операцій, то їй 
відкривали технічний малюнок предмета; 

4) якщо учень не міг з’єднувати деталі, дивлячись на технічний ма-
люнок, то йому показували модель предмета, яка повинна бути ним вико-
нана [4]. 

А.Р. Гінзбургом також були виявлені можливості молодших 
школярів у побудові креслення і він вказував, що «більша частина 
досліджуваних, починаючи з 1 класу, виявилася здатною побудувати крес-
лення розгортки» [4]. Хоча слід зауважити, досліди проводилися на 
виготовленні креслень досить простих предметів та ще й в умовах 
індивідуальних занять з учнями I–IV класів. Тому питання про можливості 
цілеспрямованого і систематичного навчання молодших школярів вико-
нанню складніших креслень в умовах організації такого навчання прямо у 
класі може стати основою експериментальної роботи. Експеримент у цьо-
му напрямку був проведений Е.А. Фарапоновою [14], але він стосувався 
лише побудови розгорток учнями першого класу.  

Тому очевидним є необхідність розгляду питання особливостей 
умінь читати і виконувати креслення, як однієї з умов, що забезпечують 
успіх діяльності людини в галузі техніки. 

Поняття «читати» можна трактувати як: 
1. Сприймати написане, вимовляючи або відтворюючи про себе. 
2. Сприймати наочно й інтелектуально який-небудь твір (наприклад, 

читати географічні карти, креслення). Друге тлумачення цього терміну 
можна застосовувати до графічної діяльності учнів. 

О.І. Галкіна [3] виділяє три ступені розвитку просторової уяви мо-
лодших школярів: 1) розрізнення і пізнавання спочатку окремих просторо-
вих ознак, а надалі і їх більш складних поєднань; 2) розвиток в учнів 
здатності відтворювати в уявленні знайомі їм просторові ознаки і 
відношення; 3) перехід учнів до елементів комбінування уявлень і 
самостійного оперування ними, маючи основою словесний опис, числові 
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дані, креслення, та чотири їх загальні показники: 1) диференціювання про-
сторових ознак і відносин; 2) використання словесного позначення дітьми 
просторових ознак і відносин; 3) взаємозв’язок просторових, кількісних та 
іноді тимчасових уявлень; 4) включення просторових уявлень в мисли-
тельну діяльність учнів. Але вона попереджає, що у розвитку дітей вони 
можуть співіснувати при оперуванні різним змістом в одних і тих же дітей 
й одним і тим же змістом у різних дітей. Все ж таки факти дослідження 
показують, що до кінця навчання в початковій школі виникає 
невідповідність між вимогами, які встановлює навчальний матеріал до 
просторових уявлень учнів і рівнем розвитку їх у дітей. Навчання все 
ширше спирається на просторові уявлення, а їхній розвиток у молодших 
школярів помітно відстає від цих запитів. 

Головні педагогічні причини цих явищ дві: перша – це недостатнє 
відображення в системі формування просторових уявлень у дітей принци-
пу взаємозв’язку і наступності між різними навчальними предметами; дру-
га – це відсутність єдиної «наскрізної» методики у цій роботі, яка 
цілеспрямовано навчила б дітей користуватися просторовими уявленнями 
в своїй мислительній діяльності. Подолання цих причин дозволило б готу-
вати майбутніх працівників до успішної роботи у сучасному виробництві. 
Адже наявність у людини таких якостей, як просторова уява та мислення, 
безперечно, забезпечать належні умови для творчого підходу в праці та 
розвитку інтелектуальних здібностей особистості. 

Як уже зазначалося, у розвитку просторової уяви та мислення учнів 
важливу роль відіграє спеціально організована графічна діяльність, до якої 
включають графічні задачі творчого характеру: з елементами проекційної 
діяльності, розробки конструкторських рішень тощо. Характерним для та-
ких задач є варіативність розв’язків, що забезпечує досягнення 
суб’єктивно нового результату, звичайно, він новий лише для учня. У та-
кому випадку розв’язування задач можна розглядати як творчу діяльність. 

Загальновизнаною є точка зору про те, що сприймання дитиною 
будь-якого життєвого явища створює ланцюжок слухових, зорових та 
інших образів, які об’єднуються просторово-часовими асоціаціями. Тому 
нестатечний образ, а саме цей ланцюжок, відображає явище, яке 
сприймається у його розвитку і дитина, зіткнувшись із одним з образів, 
може відтворити весь асоціативний ланцюжок. При цьому створюється ру-
хомий образ предмета, який є основною одиницею наочно-дійового та на-
очно-образного мислення і, хоча у молодших школярів механізми просто-
рово-часових асоціацій мають більш складні способи психічного 
відображення: (аналіз, синтез, словесне узагальнення та ін.), та все ж вони 
є надбудовою асоціативних ланцюжків.  

Підготовка молодших школярів до графічної діяльності неможлива 
без розвитку образного мислення. У розвитку ж образного мислення знач-
не місце належить наочності. Більшість авторів пов’язують дидактичний 
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принцип наочності з необхідною участю образних компонентів у мисленні: 
якщо уява допомагає мисленню, то зорове сприйняття і поготів виконує 
цю позитивну роль.  

Різноманітність цих підходів вказує на складність проблеми, а тому 
необхідно розмежовувати принаймні дві сторони питання: по-перше, 
вплив наочності на розв’язання мислительних задач в залежності від вибо-
ру наочного матеріалу і способів його демонстрації і, по-друге, роль 
наочності у розв’язанні задач у плані специфічних співвідношень образно-
го і логічного в мисленні. 

Шкільна практика враховує, що у звичайних умовах практичні 
операції вдосконалюються на основі зорового орієнтування і, як наслідок, 
різниця у функціях зорових і практичних операцій при використанні наоч-
ного матеріалу у вирішенні мислительної задачі знаходиться не у змісті 
цих операцій, а у їх відношенні до мислення. Тому формування логічного 
мислення через практичну дію становить психологічну закономірність. 
Тому наочність повинна використовуватися лише у таких формах, коли 
вона найкращим чином може виконувати свою основну функцію форму-
вання потрібних логічних операцій. У шкільній практиці використовують-
ся різноманітні види наочності: натуральні предмети, площинні і об’ємні 
зображення, їх схеми, діаграми і т.д.  

У початковій школі найбільш часто використовуваною є наочність 
площинна (картинка, малюнок, креслення) і об’ємна (муляж, опудало), яка 
застосовується разом із розповіддю про зовнішній вигляд об’єкта і його 
властивості. Таке поєднання слова учителя і наочності характеризується 
такими рисами: за допомогою слова вчитель керує процесом спостережен-
ня, який здійснюється учнями, а знання про об’єкт, про його безпосередньо 
сприйняті властивості, і відносини учні дістають з самого об’єкта у процесі 
спостереження. Причому ним відмічено, що сприймання площинних і 
об’ємних зображень предмета мають свої особливості, з якими слід раху-
ватися у процесі навчання. 

Принципово важливе значення для розуміння суті навчального за-
вдання й особливостей вивчення елементів графічної грамоти молодшими 
школярами у межах діючих програм має розкриття поняття «графічна гра-
мота». Тому в дослідженні проаналізовано його зміст стосовно вікової гру-
пи молодших школярів. Це дозволяє більш детально розглянути можливо-
сті графічної діяльності молодших школярів та спрогнозувати зміст графі-
чної підготовки учнів цієї вікової групи. 

Отже, у процесі теоретичного дослідження встановлено, що графічна 
діяльність учнів початкової школи підпорядковується цілому ряду особли-
востей, основними з яких є:  

– вивчення графічної грамоти повинне розпочинатися вже з почат-
кової школи, тим більш, що загальний розвиток молодших школярів до-
зволяє це зробити; 
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– для оволодіння графічною грамотою молодшими школярами не-
обхідне так організоване навчання, щоб враховувалися вікові особливості 
учнів і максимально спрощувався цей процес на початковому етапі; 

– виконанню креслень у початковій школі має передувати їх читан-
ня, яке доцільно проводити методом моделювання; 

– при виконанні графічної діяльності молодшими школярами вони 
повинні проводити постійний самоконтроль; 

– у ході графічної підготовки необхідно максимально враховувати 
індивідуальні особливості учнів та диференціювати завдання, які забезпе-
чують розвиток просторової уяви та логічного мислення; 

– озброєння графічними знаннями та уміннями має проводитися у 
такій послідовності: спостереження за об’єктом, його аналіз, проведення 
вимірювань, читання та виконання креслення; 

– основою для вивчення елементів графічної грамоти молодшими 
школярами є уроки трудового навчання, де складовою успішної праці уч-
нів стає якісне виконання графічної діяльності; 

– графічна діяльність повинна здійснюватися по можливості на різ-
них уроках у початковій школі і проводитися систематично. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів даної проблеми. 
Подальшого вивчення потребує, зокрема, питання розробки методичного 
забезпечення графічної діяльності молодших школярів з метою розвитку 
їхніх навчальних можливостей. 
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